Vil du starte et autoværksted?
Viktors biler
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Der er en række regler, du skal kende til, inden du starter, flytter
eller ændrer et autoværksted. Her kan du få et overblik over reglerne.

Bekendtgørelse om autoværksteder

Hvis du ønsker at starte, flytte eller ændre et autoværksted, skal du følge reglerne, som er beskrevet i
Autoværkstedsbekendtgørelsen.
Autoværkstedsbekendtgørelsen fastsætter regler
for, hvor autoværkstedet må ligge, da der er afstandskrav, der skal overholdes. Der er også regler
for støjende aktivitet, luftforurening, spildevand og
opbevaring af farligt affald.
Den 8. november 2016 trådte en ny ”Autoværkstedsbekendtgørelse” i kraft - Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1312 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
Du kan læse autoværkstedsbekendtgørelsen her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.
aspx?id=184569

Giv besked til kommunen

Inden du går i gang med at flytte, ændre eller starte
et autoværksted, har du pligt til at anmelde det til
kommunen.
Du skal anmelde aktiviteterne på ”Anmeldelsesskema for autoværksteder” og sende det udfyldt til
Byggeri og Miljø via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø. Herefter bliver du kontaktet af en
medarbejder fra miljøafdelingen.

Her kan du finde anmeldelsesskemaet i ”Hent-boksen” samt finde indgangen til Byg og Miljø:
https://kommune.viborg.dk/Erhverv/Virksomheder-miljoe/Miljoe,-natur-og-virksomheder/Miljoekrav-til-virksomheder/Anmeldelse-af-virksomheder-og-visse-aktiviteter
Hvis du har spørgsmål til etablering og drift af
autoværksteder, er du velkommen til at kontakte
Byggeri og miljø på telefon 8787 5609, inden du går
i gang med arbejdet, men det nedenstående beskrives nogle af de regler, der gælder, når man ønsker at
starte et autoværksted.

Autoværkstedets beliggenhed er vigtig

Kommunen skal vurdere, om autoværkstedets placering er i orden. Det er vigtigt, at de aktiviteter, der
er på et autoværksted, kan forenes med de planer,
der er for området.
De planer, der er for, hvad de enkelte områder i kommunen skal bruges til, er beskrevet i kommuneplaner, lokalplaner og byplanvedtægter.
Her kan du se, hvilke planer der gælder for hver
adresse:
www.ois.dk

Særligt for virksomheder i landzone

Hvis du overvejer at etablere din virksomhed
ilandzone, kan der i nogle tilfælde være krav om, at
du skal have en landzonetilladelse, før du må starte,
ændre eller udvide din virksomhed. Hvis du vil lave
et udendørs oplag til din virksomhed i landzone,
skal kommunen altid vurdere, om det kan godkendes. Spørg os, hvis du er i tvivl.

Værkstedet

Der gælder særlige afstandskrav til forureningsfølsomme områder (f.eks. boligområder) for forskellige aktiviteter, som er støjende eller stærkt støjende. Autolakering og undervognsbehandling skal
placeres mindst 100 m fra forureningsfølsomme
områder. Der gælder specielle krav, hvis vaskehaller
etableres inden for 100 m fra skel til forureningsfølsomt område.
Værkstedet skal være indrettet med fast støbt gulv
og gerne med epoxybelægning. Der må ikke være
revner, huller eller lignende i gulvet. Hvis der er afløb til kloak i værkstedet, skal afløbet være tilsluttet
passende sandfang og olieudskiller.
Pladsen foran værkstedet skal være belagt med tæt
fast belægning, hvor der heller ikke må være huller
eller lignende. Der skal være afløb til sandfang og
olieudskiller, hvis der er risiko for spild. Se afsnittet
om spildevand længere ned i teksten.
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Affaldet skal sorteres

Du skal være opmærksom på, at du skal sortere affaldet fra autoværkstedet. Særligt gælder dagrenovation, brændbart affald, pap, papir, emballageplast,
jern og metal, farligt affald samt genanvendeligt
PVC-affald, som skal sorteres på virksomheden.
Har du spørgsmål til, hvordan du skal sortere og
bortskaffe dit affald, kan du kontakte en affaldskonsulent på Revas på telefon 86 61 39 55, eller du kan
finde en sorteringsguide på Revas´ hjemmeside
her:
http://www.revas.dk/sorterings_guide/

Farligt affald

Det er vigtigt, at farligt affald opbevares og håndteres korrekt. Farligt affald skal opbevares i egnede
beholdere og være placeret på spildbakke under tag
eller opbevares indendørs, hvor der ikke er afløb til
jord, grundvand, overfladevand eller kloak.
Se mere på kommunens hjemmeside om opbevaring af olie og kemikalieaffald:
https://kommune.viborg.dk/Erhverv/Virksomheder-miljoe/Affald/Farligt-affald/Opbevaring-afolie-og-kemikalieaffald.
Her kan du også hente en folder og se en video om
opbevaring.
Visse fraktioner kan være problematiske dels at opbevare og dels at bortskaffe. Hvis du har en blanding af benzin og diesel, hvor flammepunktet ligger
under 21oC, må du højst opbevare 25 l på værkstedet af hensyn til brandsikkerheden.
Som udgangspunkt skal farligt affald afleveres til
modtagestationen for farligt affald. Du kan også
bestille afhentning af det farlige affald hos Revas.
http://www.revas.dk/bestil-afhentning-af-farligt-affald/
Hvis du ønsker at anvende en anden transportør og
modtager af dit farlige affald, skal det afhentes af
en godkendt transportør, og modtageren skal være
miljøgodkendt til at modtage affaldet. Du skal ansøge Viborg Kommune om en fritagelse, hvis du
ønsker at benytte en anden transportør eller modtager.
Du kan finde listen over transportører og modtagere på Miljøstyrelsens hjemmeside på dette link:
https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx
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Genbrugsstation

Virksomheder kan aflevere op til 200 kg farligt affald på genbrugsstationerne om året, samt alt øvrigt affald. Du skal aflevere affaldet efter genbrugsstationens anvisninger.
Se åbningstider for genbrugsstationerne her:
http://www.revas.dk/genbrugsstationeraabningstider/
Hvis du afleverer farligt affald på genbrugsstationen, skal du få en kvittering fra pladspersonalet.
Hvis virksomheden benytter sig af den kommunale
genbrugsplads, skal den tilmeldes genbrugspladsens ordning for erhverv. Du kan tilmelde dig genbrugspladsordningen på Revas hjemmeside.
Læs mere om ordningen her:
http://www.revas.dk/generel-information-om
-affaldsgebyrer-for-virksomheder/

Spildevand

Hvis du vasker biler på din virksomhed enten med
håndkraft, eller du har en automatisk vaskehal,
kræver det en tilladelse til afledning af processpildevand til spildevandssystemet. Det er kommunen,
der giver tilladelse på visse vilkår. Der er blandt andet krav til, hvilke sæber du må benytte til vask af
biler.
For at undgå at forskellige stoffer udledes til spildevandssystemet, skal der blandt andet være sandfang og olieudskiller til at opsamle snavs, fedt, olie
og tungmetaller fra bilerne.

Du skal ansøge om afledning af spildevand og etablering af olieudskiller og sandfang. Her finder du et
ansøgningsskema:
https://kommune.viborg.dk/Erhverv/Virksomheder-miljoe/Spildevand-og-overfladevand/Industrispildevand/Olieudskiller
Hvis du benytter en gulvvaskemaskine, der ikke selv
støvsuger gulvet inden vask, eller du ikke selv støvsuger gulvet inden vask, skal vaskevandet bortskaffes sammen med bremsevaskervand. Vandet indeholder mange tungmetaller og meget olie og må
derfor ikke hældes i kloakken.
Olieudskiller og sandfang skal tømmes mindst én
gang årligt i henhold til Viborg Kommunes regulativ. Du skal tilmelde tømning på Revas´ Modtagestation for Farligt affald på telefon 86 61 39 55.
Du kan dog også ansøge om dispensation for tømningsordningen.

Arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har særlige krav til din virksomhed.
Der er blandt andet krav om, at alle lifte, automatiske porte, kompressorer, udsugningsanlæg og lignende anlæg skal serviceres mindst en gang årligt
eller efter leverandørens anvisninger.

Egenkontrol

Hvis tilsynsmyndigheden (Viborg Kommune), forlanger det, har du pligt til at fremvise dokumentation for:
• Indkøbte mængder af farve, lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.
• Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt
affald, herunder tømning olieudskiller og sandfang, samt hvor affaldet er afleveret.
• Tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Luftforurening

Der skal være udsugning af rensemiddeldampe, udstødningsgasser og svejserøg i værkstedet. Afkastet
skal være ført mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.
Slibestøv skal opsamles i et egnet filter, og afkastet
herfra skal være ført mindst to meter over tagryg
og være opadrettet. Hvis du udskifter præfabrikerede asbestholdige eller keramiske bremser, skal der
være udsugning med absolutfilter.
Hvis du limer ruder, skal du have et separat udsugningsanlæg med en speciel skærm, der sikrer, at alle
limdampe suges ud af lokalet. Afkastet skal være
ført mindst en meter over det sted på tagfladen,
hvor afkastet er placeret.

Se mere på arbejdsmiljøtilsynets hjemmeside
https://arbejdstilsynet.dk/da/

Der er særlige krav til afkast og udsugning fra autolakererier og undervognsbehandlingsanlæg. Du
kan forhøre dig hos Byggeri og Miljø om de nærmere regler.
5

Støj

Mange af de aktiviteter, der udføres på autoværksteder, medfører støj til omgivelserne. Det kan være
processer som brug af højtryksrenser, trykluftsværktøj, slibeværktøj og lignende. Den slags aktiviteter skal udføres for lukkede porte, døre og vinduer.
En stempelkompressor støjer meget i sig selv og
skal derfor afskærmes, for at opnå en god lyddæmpning, så den ikke generer omgivelserne.
Ventilationsanlæg kan støje rigtigt meget, hvis lejerne bliver slidte eller dele af anlægget ”rasler” løs.
Det er derfor vigtigt, at man jævnligt tjekker, at anlægget kører optimalt.

Jordforurening

Du skal sikre dig imod, at der sker spild til jord og
grundvand. Derfor skal biler, der lækker olie eller
andre farlige væsker, være placeret, så der ikke sker
forurening af jord og grundvand.
Hvis du opdager en jordforurening, har du pligt til
at underrette Byggeri og Miljø med det samme og
uden for åbningstid skal du kontakte Beredskabet
på telefon 89 70 35 99. I tilfælde af akutte miljøuheld kontaktes Beredskabet på 112.

Klimaanlæg

Hvis du servicerer airconditionanlæg, skal du have
gennemgået et kursus hos KMO (Kølebranchens
Miljø Ordning) og have et certifikat.
Se mere på
https://www.kmo.dk/Pages/Forside.aspx
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Olietanke

Hvis du tager en olietank varigt ud af brug, skal du
afmelde den skriftligt hos kommunen. Du skal også
anmelde en ny olietank hos kommunen.
Du kan læse mere om, hvordan du anmelder sløjfning/opsætning af en olietank her:
https://kommune.viborg.dk/Erhverv/Virksomheder-miljoe/Olietanke

Miljøtilsyn

Et autoværksted skal minimum hvert 6. år have et
miljøtilsyn fra Viborg Kommune.
Ved miljøtilsynet gennemgår Viborg Kommune, om
virksomheden kan overholde den gældende miljølovgivning.
Du kan læse mere om, hvad et miljøtilsyn er her:
https://kommune.viborg.dk/Erhverv/Virksomheder-miljoe/Godkendelse-og-tilsyn/Hvad-er-et-miljoetilsyn

Øvrige forhold

Vejledningen medtager ikke specielle forhold vedrørende planloven, byggesagsbehandlingen og beredskabsloven. Du skal derfor kontakte kommunens
afdeling for Byggeri og Miljø, hvis du vil høre mere
om, hvad der er gælder.
Teknik & Miljø
Byggeri og Miljø
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 52 17
Mail.: byggeriogmiljoe@viborg.dk
Midtjysk Brand og Redning hjemmeside:
https://midtjyskbrandogredning.silkeborgkommune.dk/Erhverv/Brandsyn

Læs mere her

https://kommune.viborg.dk/auto
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Kontakt

Teknik & Miljø
Byggeri og Miljø
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 52 17
Mail.: byggeriogmiljoe@viborg.dk

Læs mere her

https://kommune.viborg.dk/auto

